Português
14 de Setembro –
Exaltação da Santa Cruz A – B – C
Concedei que, tendo conhecido na terra
o mistério de Cristo, mereçamos alcançar
no Céu os frutos da salvação. (in Oração Colecta)

Leitura I

Números 21,4b-9

Naqueles dias, o povo de Israel impacientou-se e falou contra Deus e
contra Moisés: "Porque nos fizeste sair do Egipto, para morrermos
neste deserto? Aqui não há pão nem água e já nos causa fastio este
alimento miserável". Então o Senhor mandou contra o povo serpentes
venenosas que mordiam nas pessoas e morreu muita gente de Israel.
O povo dirigiu-se a Moisés, dizendo: "Pecámos, ao falar contra o
Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor, para que afaste de nós
as serpentes". E Moisés intercedeu pelo povo. Então o Senhor disse a
Moisés: "Faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre um poste. Todo
aquele que for mordido e olhar para ela ficará curado". Moisés fez
uma serpente de bronze e fixou-a num poste. Quando alguém era
mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava
curado.

Leitura II

Filipenses 2,6-11

Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da sua
igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a
condição de servo, tornou-Se semelhante aos homens. Aparecendo
como homem, humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e
morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está
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acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se
ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.

Evangelho

João 3,13-17

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: "Ninguém subiu ao Céu
senão Aquele que desceu do Céu: o Filho do homem. Assim como
Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do homem será
elevado, para que todo aquele que acredita tenha n'Ele a vida eterna.
Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para
que todo o homem que acredita n'Ele não pereça, mas tenha a vida
eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar
o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele".
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